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U Z N E S E N I E  
D i s c i p l i n á r n e j  k o m i s i e  S ZĽH  

Disciplinárna komisia Slovenského zväzu ľadového hokeja (DK SZĽH) na svojom zasadnutí dňa 
14. 11. 2019 v pléne zloženom z predsedu JUDr. Rastislava Jakuboviča, podpredsedu Mgr. Jakuba 
Homoľu a členov Vladimíra Kontšeka, Branislava Jánoša a Matúša Mészárosa vo veci disciplinárne 
obvineného Filipa Bajteka (ČRP 29042) vedenej pod č. PL/68/19-20 takto 

r o z h o d l a :  

Disciplinárne konanie voči disciplinárne obvinenému Filipovi Bajtekovi (ČRP 29042) sa v zmysle 

čl. 40 ods. 5 písm. a) všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH  z a s t a v u j e ,  pretože 

k disciplinárnemu previneniu disciplinárne obvineným nedošlo. 

O d ô v o d n e n i e  

DK SZĽH začala v predmetnej veci disciplinárne konanie na základe podnetu Komisie rozhodcov 
SZĽH zo dňa 05. 11. 2019, ktorá namietala, že disciplinárne obvinenému hráčovi v zápase EXS č. 
87 HC Nové Zámky vs. HC 07 DETVA. zo dňa 18. 10. 2019 v čase zápasu 12:50 mal byť uložený 
menší trest podľa pravidla č. 138 pravidiel ľadového hokeja za predstieranie pádu alebo zranenia. 
V podnete Komisia rozhodcov SZĽH na podporu svojich tvrdení uviedla, že „[k]ontakt sa neodohral 
vo vysokej rýchlosti, keďže ani jeden zo súperov pred stretom nekorčuľoval. Brániaci hráč v čase kontaktu stál na 
mieste a útočiaci sa vyvážal z bogny bez zrýchlenia. Po tomto strete sa hráč domácich Filip Bajtek ostal pevne viezť 
na pravej nohe, pričom pokračoval v pôvodnom smere jazdy. Váhu svojho tela mal postavenú na pravej nohe, ktorá 
stále smerovala dopredu, telo sa nedostalo do rotácie a v tejto pozícii bezdôvodne pustil pravú nohu a padol na ľad.“ 

Disciplinárne obvinený hráč po predvolaní ospravedlnil svoju neúčasť na zasadnutí a predložil 
písomné stanovisko. V ňom je uvedené nasledovné: „[P]o niekoľkonásobnom zhliadnutí videozáznamu 
spoločne s trénermi, vedením klubu ako aj hráčmi by som chcel povedať, že pád nebol úmyselný a v detailnom zábere 
je zreteľne vidieť, že som zavadil pri vedení puku o nohu protihráča, čo spôsobilo moje narušenie rovnováhy a 
následný pád. Z môjho pohľadu je táto situácia jednoznačná a verím, že aj vy zástupcovia disciplinárnej komisie 
ako skúsení odborníci vyhodnotíte tento podnet ako neoprávnený..“  

DK SZĽH po zhliadnutí obrazovo-zvukových záberov dospela k rovnakému záveru, aký uviedol 
v písomnom stanovisku disciplinárne obvinený hráč. Disciplinárne obvinený hráč v súboji skončil 
na ľade v dôsledku stretu s korčuľou súperovho hráča. Skutočnosť, že disciplinárne obvinený hráč 
bezdôvodne pustil pravú nohu a až následkom toho padol na ľad, bola spôsobená snahou prihrať 



 PL/68/19-20 

 

puk, ktorý mal disciplinárne obvinený hráč na dlhú hokejku, svojmu spoluhráčovi do šance. DK 
SZĽH dospela k názoru, že disciplinárne obvinený aj s ohľadom na svoju neverbálnu komunikáciu 
si nechcel „vypýtať“ u hlavných rozhodcov zápasu presilovú hru, čo dokumentuje aj jeho 
promptná reakcia, ktorou sa následne zodvihol z ľadu. V dôsledku toho sa DK SZĽH uzniesla na 
tom, že k disciplinárnemu konaniu nedošlo, a preto konanie v tejto zastavuje. 

 

Poučenie: 
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie do 7 dní odo dňa jeho doručenia podľa článkov 
43 až  46 Hlavy V. všeobecnej  časti Disciplinárneho poriadku SZĽH cestou DK SZĽH na 
Arbitrážnu komisiu SZĽH. Podané odvolanie sa spoplatňuje sumou podľa článku 51 ods. 2  písm.  
b) Hlavy V. všeobecnej  časti Disciplinárneho  poriadku  SZĽH. Podané  odvolanie  nemá odkladný 
účinok. 

 

Dňa 14. 11. 2019 

 JUDr. Rastislav Jakubovič 
 predseda DK SZĽH 

 


